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„Projektowanie i montaż optymalnych instalacji PV” wersja II 

Program obejmuje 40 godzin szkoleniowych 

 
Grupa docelowa:   monterzy   kierownicy budowy  kadra projektowa  kadra zarządzająca w  

   firmach monterskich  projektanci 
 

 

I. Zebranie informacji wstępnych: 
 

1. Wstępna selekcja projektów. 

 ćwiczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego dla odrzucenia inwestycji o niskim potencjale  

2. Ważność określenia oczekiwań klienta.  

 stopy zwrotu,  

 czasu realizacji,  

 wsparcia w pozyskaniu dotacji itp.  

3. Synchronizacja produkcji z zużyciem a rentowność inwestycji. 

 tworzenie profilu klienta dla różnych uwarunkowań,  

 źródła danych o rozkładzie spożycia energii,  

 symulacja stopnia ,,samo - konsumpcji" kluczem do najwyższej rentowności  

4. Wstępne określenie potencjału z wykorzystaniem geoportalu i uproszczonego programu symulacyjnego PVGIS.  

 zdalne pomiary,  

 symulacje produktywności z określeniem ograniczeń tych technik  

5. Omówienie wielkości odchyleń produkcji od prognoz.  

 symulacja kosztów eksploatacji.  

 wykorzystanie wieloletnich danych z serwerów dostawców falowników,  

 wyliczenie oczekiwanych odchyleń krótko i długoterminowych  

6. Ćwiczenia w opracowaniu matematycznego modelu przepływu środków z wykorzystaniem arkusza Excel.  

 koszta źródeł finansowania i eksploatacji,  

 wieloletnia symulacja produkcji i zysków dla różnych sytuacji prawno-podatkowych  
7. Wpływ analiz ekonomicznych na proces projektowania.  

 

II. Pozostałe dane projektowe: 
 

1. Określenie konieczności  

 uzyskania dodatkowych danych od operatora sieci dystrybucyjnej  

 wymagań formalnych dla złożenia wniosku o warunki przyłączenia do sieci  

2. Wstępne ekspertyzy zewnętrzne.  

 omówienie sytuacji w których niezbędne jest pozyskanie dodatkowego opracowania wstępnego,  

 zakresy i koszty pozyskania analizy statyka dla inwestycji na dachu oraz geologa dla projektów na glebie  

3. Wizja lokalna z dokładnymi pomiarami obiektu.  

 określanie stopnia wymaganej dokładność pomiarów,  

 techniki i zakres danych o obiekcie i otoczeniu  

4. Zakres ankiety klienta. 

 niezbędne minimum danych wyjściowych,  

 informacje kluczowe i techniki ich pozyskiwania  

5. Potencjalne możliwości i ograniczenia obiektu.  

 konieczność sprawdzenia stopnia dopasowania różnych technik posadowienia generatora do profilu klienta,  

 uwzględnienie sytuacji przyszłej otoczenia  
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III. Projektowanie z wykorzystaniem prostych programów projektowych.  
 

1. Omówienie roli analizy zacienienia.  

 symulacje prognoz produkcji z różnymi stopniami zacienienia,  

 wytyczenie granic błędu dla uproszczonych technik projektowania bez analizy zacienienia na bazie wytworzonych 

modeli  

2. Rozmieszczenie modułów i zabezpieczenie przepięciowe a istniejąca instalacja odgromowa.  

 ćwiczenia w doborach optymalnych zabezpieczeń przepięciowych,  

 techniki racjonalizowania kosztów i wpływ tego etapu na bezproblemowe uzyskanie odszkodowania w razie 

potencjalnych szkód objętych polisą  

3. Ćwiczenia w doborach i projektowaniu na bazie kart katalogowych. 

 synchronizacja parametrów, modułów, falowników, okablowania i zabezpieczeń  

4. Wykorzystanie programów projektowych dostawców falowników tzw Stringssery.  

 ćwiczenia na kilku strinsiserach z omówieniem ich zalet oraz odpowiednią korektą sugerowanych rozwiązań  

5. Wytyczanie optymalnych ekonomicznie kątów zacieniania wzajemnego.  

 omówienie analiz Frauerhofer Institut,  

 ćwiczenia z wykorzystania tych danych i wytworzonego wcześniej arkusza kalkulacyjnego dla wyboru konstrukcji nośnej  

 

IV. Projektowanie profesjonalne z pełną analizą zacienienia.  

  

1. Omówienie kilku programów projektowych.  

 określenie różnic wad i zalet poszczególnych programów  

2. Wprowadzenie do modelowania przestrzeni w programie PVSOL Premium 2016  

 ćwiczenia z wprowadzania obiektów zacieniających oraz przeznaczonych do obłożenia,  

 omówienie ograniczeń programu  

3. Projektowanie instalacji w oparciu o wcześniejszą analizę ekonomiczno - prawną inwestycji.  

 stworzenie kilku rozwiązań, technik obchodzenia ograniczeń,  

 analiza porównawcza i wytypowanie optymalnego rozwiązania  

4. Stworzenie symulacji powiększonych obiektów zacieniających w sytuacji, gdy instalacja może być zacieniana przez 

drzewa lub krzewy.  

 stworzenie kilku symulacji dla rekomendowanego układu, po wzroście roślinności  

 

V. Technika tworzenia raportu inwestycji.  
 

1. Selekcja kluczowych danych.  

 wybór najważniejszych danych z punktu widzenia klienta,  

 techniki ich wizualizacji  

2. Tworzenie ,,migawkowego" przeglądu opracowanych wariantów. 

 przedstawienie analizowanych wersji dla uświadomienia złożoności opracowania  

3. Zakres i dane podsumowania raportu.  

 stworzenie wersji maksimum i minimum przepływu środków w oparciu o prognozy z projektu,  

 uwzględnienie danych o sposobie finansowania dla realności prognoz  

4. Konieczność stworzenia instrukcji eksploatacji i ruchu. 

 wskazanie procedur eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wysokim napięciem DC oraz 

,,brutalnym" traktowaniem modułów podczas czyszczenia generatora  

5. Techniki prezentacji opracowania.  

 omówienie najskuteczniejszych sposobów przekazywania raportu,  

 zakres ewentualnych danych dodatkowych mogących pomóc klientowi  
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6. Wypełnienie zgłoszenia przyłączenia mikro instalacji.  
 

VI Działania wstępne przed montażem  

 

1. Zwymiarowanie wstępne dla oceny zgodności z projektem instalacji  

 sprawdzenie dostępności połaci dla danego typu posadowienia ze szczególnym naciskiem na zachowanie gwarancji 

dostawcy stelaża  

 kontrolne określenie poprawności dystansu do istniejącej instalacji odgromowej  

 weryfikacja wszystkich obiektów zacieniających  

 wskazanie inwestorowi ewentualnych braków w poszyciu połaci dachowej i uzgodnienia w sprawie ich likwidacji 

2. Procedury korekty błędów projektowych  

 dozwolone zmiany samodzielne i ich zakres ilościowy  

 poprawne odczytanie błędnych zapisów w dokumentacji okablowania  

 przykładowe ,,wady ukryte" obiektów występujących na dachu  

1. Uzgodnienia końcowe wraz klientem  

 precyzyjne określenie tras kablowych i miejsce ich wejścia do obiektu  

 wskazanie zagrożeń podczas wykonywania instalacji (dla użytkownika)  

 

VII Techniki montażowe dla najczęściej spotykanych poszyć  

 

1. Wskazówki ogólne na temat stelaża dla wszystkich typów poszyć 

 BHP podczas montażu  

 ogólne omówienie wytyczania pół montażowych  

 utrzymanie gwarancji na stelaż i moduły w wyniku popranego montażu szyn w strefach podporowych  

 procedury eliminacji błędów popełnianych podczas wyprowadzania płaszczyzn stelaża  

 skutki braku starannego modelowania połaci  

2. Oznakowanie i wykonanie okablowania  

 wyznaczanie położenia biegunów poszczególnych obwodów  

 oznakowania na połaci i kontrolne na kablach  

 techniki rozkładania przewodów wraz z omówieniem unikania tworzenia pętli indukcyjnych  

 wyznaczanie punktów PP (pomiarowo przyłączeniowych) celem zminimalizowania zużycia kabla i strat mocy  

 techniki zarabiania konekterów i podwieszania kabla celem uniknięcia zagrożenia łukiem elektrycznym  

 praktyczny pokaz zagrożenia powstałego na skutek stosowania tanich substytutów w połączeniach instalacji 

fotowoltaicznej  

 konieczne procedury kontrolno-pomiarowe i interpretacja ich wyników  

 techniki likwidowani błędów połączeniowych 

3. Wspólne zasady montażowe  

 kolejność kładzenia modułów a wydajność i poprawność wykonania  

 pomocnicze oznakowania kątów prostych i ich wpływ na utrzymanie gwarancji ze względu na prawidłowość podparcia  

 konieczność i techniki ciągłej korekty błędów  

 wartości krytyczne dla granicy niedopuszczalnych błędów  

 prawidłowe montowanie tras kablowych z unikaniem pętli indukcyjnych  

 warianty technik zejścia trasy z połaci dachowej i przejścia przez ściany  

4. Omówienie detali dla najczęstszych stelaży wraz pokazem kilkudziesięciu zdjęć   

 na poszyciu blaszam z głównymi śrubami nośnymi  

 na połacie blaszane z posadowieniem na ,,grzbietach fali"  

 na dachach krytych dachówką zwykłą  

 na dachach krytych karpiówką  
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 na tak zwanych mono szynach  

 dla modułów bez ramkowych  

 na konstrukcjach uchylnych samonośnych  

 na konstrukcjach uchylnych inwazyjnych ze względu na połać dachową  

 na konstrukcjach wingowych (relacji wschód-zachód) na glebie  

5. Przykłady najczęstszych błędów w oparciu o archiwum zdjęć poglądowych 

 momenty obrotowe a trwałość i gwarancja  

 techniki kładzenia okablowania a uchyby (z dodatkowym omówieniem ich wpływu na wyłączania falownika)  

 brak tworzenia kompensacji termicznej i skutki w postaci ruchów termicznych  

 rozkład rzędów powodujący zalewanie elewacji lub podrywanie skraju górnego  

 grupa błędów rzadkich z wskazaniem okoliczności ich powstawania  

 

VIII Protokół przekazania instalacji  

 

 określenie koniecznych pomiarów końcowych obu stron instalacji  

 wskazanie informacji ogólnych, do przekazania których obligują normy związane z instalacjami 

fotowoltaicznymi protokół przekazania instalacji jako narzędzie zabezpieczające przed niezasadnymi 

roszczeniami klienta  

 konieczność i zakres tworzenia instrukcji eksploatacji i ruchu instalacji z podkreśleniem korekt w 

obligatoryjnym planie odśnieżania obiektów budowlanych  

 potencjał usługi serwisowej ze szczególnym uwzględnieniem strat zabrudzeniowych, zachowania gwarancji i 

warunków ubezpieczyciela przy wypłacie odszkodowania za nieskuteczne zadziałanie instalacji przepięciowej  

 


